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Onderwerp

6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

Voorgesteld advies

De RRN adviseert de raden aan de colleges toestemming te geven voor het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling RHCA, overeenkomstig de bij dit advies behorende bijlage.

Wettelijke grondslag

Wet Gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling 

RHCA.

Kern van de zaak

Het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) heeft in haar 
vergadering van 10 november 2021 besloten om een voorstel tot 6e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling RHCA voor te leggen aan de colleges ter besluitvorming. 
De directe aanleiding van deze wijziging is de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en 
Langedijk tot de nieuwe gemeenten Dijk en Waard.
Hoewel de Gemeenschappelijke Regeling  RHCA een collegeregeling is moet op grond van  artikel 1, 
lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen de gemeenteraad toestemming geven voor deze 
wijziging. 

Openbaarheid documenten

Ja



Advies aan de gemeenteraden
De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Griffier                                                                            Voorzitter



Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

Het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) heeft in haar 
vergadering van 10 november 2021 besloten om een voorstel tot 6e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling RHCA voor te leggen aan de colleges ter besluitvorming. 

De aanleiding van deze wijziging is de fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot de 
nieuwe gemeente Dijk en Waard. Gelijktijdig worden er enkele redactionele aanpassingen 
doorgevoerd in de tekst.

Als twee derde van het aantal deelnemende gemeenten akkoord gaat, is de wijziging van de regeling 
definitief. De wijziging treed vervolgens in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant, de 
gemeente Alkmaar draagt als centrumgemeente daarvoor zorg. Streefdatum voor afronding is 1 juli 
2022.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Zorgen dat de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA wordt aangepast naar aanleiding van  de 

fusie van Heerhugowaard en Langedijk tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten)

Geen

Alternatieven (incl. argumenten)

Geen

€ 0,00

nee

€ 0,00

€ 0,00

nee
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Ja

Bijlagen

1. Brief toelichting 6e tekstwijziging RHCA

2. Voorgestelde wijzigingen tekst GR RHCA (was-wordt lijst)

3. Concepttekst GR RHCA inclusief 6e wijziging

Openbaar


